
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМIЯ МУЗИКИ iM. М. ГЛIНКИ

ПОЛОЖЕННЯ

про критерil оцiнювання знань i BMiHbстудентiв у
Днiпропетровськiй академil музики iM.М. Глiнки

Днiпропетровськ
2016



1. 3агальнi положення

1.1. Дане Положення розроблено з метою удосконалення системи контролю

якостi знань та BMiHbстудентiв, сприяння Формуванню необхiдних знань та

BMiHbдля подальшо! практично! дiяльностi студентiв, ритмiчнiй самостiйнiй

роботi студентiв впродовж семестру та усього перiоду навчання, пiдвищення

об' €ктивностi
. .

ОЦIНювання знань та адаптаЦ1Ю до вимог, визначених

€вропейською системою зал~кових ЕСТS-кредитiв (ECTS-Credits).

1.2. Положення YHOpMOBY€органiзацiю поточного та пiдсумкового семестрового
•• • о ••

контролю знань та BMIНЬстудент1В, проведення практик \ атестаЦll та методику

переведення показникiв успiшностi за 100-бальною системою у систему

оцiнок за нацiональною шкалою та шкалою ECTS.

1.3. Положення регламентуе критерii' оцiнювання знань BMIНЬ cTyдeHТlB
• О. • о.

зпдно з наступною шкалою ОЦIНювання ВIДПОВIДност\ Пlдсумкових

семестрових рейтингових оцiнок у балах оцiнкам за нацiональною,

100-бальною шкалою та шкалою ECTS.

2. Шкала оцiнювання: 100-бальна, ECTS, нацiональна

Сума балiв за Bci
Оцiнка

Оцiнка за нацiональною шкалою
види навчальноi' ECTS дЛЯ екзамену, курсового для залlКУ. .

ДlЯЛЬНОСТI проекту(роботи), практики

90-100 А BIДMIНHO
82-89 В

добре---

74-8] С зараховано
64-73 D
60-63 Е

задовlЛЬНО

незадовlЛЬНО з
не зараховано з

35-59 FX МОЖЛИВlстюповторного
МQЖЛИВIСТЮ

складання
повторного
складання

незадовlЛЬНО з
не зараховано з

обов' язковим
обов'язковим

0-34 F повторним
повторним вивченням

вивченням
ДИСЦИПЛlни ДИСЦИПЛlни

2



3. Критерi'i оцiнювання знань i BMiHhстудентiв

Критерi'i оцiнювання знань i вмiнь студентiв е основним елементом

управЛlННЯ OCBlТНlM процесом та призначенi для оцiнювання якостi його

результатJВ.

А «5» (90-100) Студент глибоко й впевнено заСВОIВ весь матершл,

ПОСЛlдовно, ЛОГlчно ВlpHO його вiдтворюе, може пов'язати теоретичНl та

практичнi сторони дисциплiни,' вiльно вiдповiдае на нестандартнi запитання,

показуе знання монографiчного матерiалу, BipHO обгрунтовуе HaYKoBi поняття,

ВОЛОДlенавичками виконання практичних завдань, виявляе вмiння самостiйно

узагальнювати матершл.

Для оцiнювання творчих виступiв: студент досконало володiе технiкою,

яка пiдпорядкована яскравому втiленню стилю, змiсту та емоцiйно-образнiй

сферi TBopiB програми; демонструе великий дiапазон звукових барв, вiдчуття

форми, meTPO-РИТМIЧНО1 структури, РОЗУМ1Ння особливостей фразування,

аРТИКУЛЯЦll, вiльне володiння штриховою технiкою. Студенту притамаНl

артистизм яскраВIСТЬ виконання, акторська образнiсть (для спiвакiв),

вишуканий смак, розвинуте В1Дчуття ансамблю (при виконанНl програми з

концертмейстером), В1Льне використання засобiв музичноi' вираЗНОСТl.

Виконання вiдрiзняе висока ТОЧНlсть нот та чисте iнтонування, володiння

спiвацьким диханням (для вокалiстiв).

В, С «4» (74-89) Студент знае програмний матершл, не допускае

суттевих недоЛ1КJВ у В1ДПОВ1Дl, може ВlpHO використовувати теоретичНl
~ . .

положення и ВОЛОДlенавичками при виконанНl практичних завдань.

Для оцiнювання творчих виступiв:
о. . •

В1ДПОВ1Днадо стилю 1 ЗМIСТУтв ору

iнтонацiйна образнiсть, емоцiйнiсть; ритмiчна органiзованiсть i дисциплiна;

вiдсутнiсть текстових помилок; стрiй та необхiднi мiнiмальнi якостi виконання.

Виступ мае певнi недолiки, наприклад: недостатня переконливiсть передачi

змiсту або художньо-обраЗНОl сфери твору; TexHiKa задовiльна, але недостатньо

шдпорядкована ху дожнiм особливостям твору; мають Micue певнi недолiки
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iнтонацil, метро-ритму, тощо; виконання недосконале у вiдношеннi форми та

деталей твору.

D, Е «3» (60-73) Студент заСвОIВ лише основний матерiал, але погано

орiентуеться в окремих положеннях, припускаеться помилок або неточностей у

формулюваннях, порушуе логiку та послiдовнiсть у викладеннi програмного
. . .

матершлу та Ma€ склаДНОЩl при виконанН1 практичних завдань.

Для оцiнювання творчих виступiв: в цiлому достатньо стабiльна ЯК1СТЬ

виконання, швидка реакЦlЯ на помилки, яка допомагае контролювати

виконання, точний ритм, темп вiдповiдае композиторським вимогам, вiдчутне

почуття форми та деталей твору. Присутне неякiсне звуковидобування та

непродумане фразування, хитка iнтонацiя.

FX «2» (35-59) Студент не володiе знаннями щодо значноi' частини

програмного матершлу, припуска€ться суттевих помилок, з великими

труднощами викону€ практичну роботу.

Для оцiнювання творчих виступiв: програма викону€ться недостатньо

стабiльно, з великою кiлькiстю помилок, зупинками. Незадовiльний стан

слухового контролю, нечисте iнтонування, неточний ритм, нестабiльний пульс.

Технiчна база не вiдповiда€ рiвню складностi TBopiB. Студент не BMie

вiдтворити художнiй змiст твору.

F «2» (0-34) Студент не ВОЛОДlе знаннями щодо значнOl частини

програмного матершлу, припускаеться суттевих помилок, 3 великими

труднощами виконуе практичну роботу.

Для оцiнювання творчих виступiв: неспроможН1СТЬ виконати програму.

Слабо виражене знання музичного тексту. Мiнiмальнi технiчнi навички.

4. Органiзацiя поточного та пiдсумкового контролю

4.1. В Академil запроваджена рейтингова система оцiнювання знань

студентiв, яка формуеться на засадах накопичення рейтингових балiв за

рiзноманiтну навчальну дiяльнiсть студента за певний перiод навчання.
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4.2. Кожна кафедра та предметно-циклова комiсiя розробля€ та затверджу€

систему рейтингового оцiнювання з кожно'i дисциплiни, яка € невiд'€мною

складовою робочих навчальних програм з дисциплiни. Метод и поточного та

пiдсумкового контролю, розподiл балiв, якi отримують студенти за змiстовими

модулями та окремими темами, зазначенi в робочiй програмi навчально'i

дисциплiни. Робочi навчальнi програми затверджуються у встановленому
. . . .

порядку, доводяться до BlДoMa викладачlВ та студентlВ 1 протягом навчального

року залишаються незмIННИМИ.

4.3. На початку вивчення дисциплiни (але не пiзнiше другого аудиторного

заняття) студентiв повiдомляють про кiлькiсть змiстових модулiв, змiст i форми
о.. .

проведення поточного та семестрового контролю, критеРl1 ОЦIНювання знань.

4.4. Виконання запланованого обсягу робiт, що покладено в основу

поточного контролю € 060В' язковим для Bcix студентiв.

4.5. Рейтингове оцiнювання виконання студентами проводиться:

• на лекцiях (письмовi контрольнi роботи за окремими змiстовими

модулями, тестування), якщо з навчальноi' дисциплiни не передбаченi,

практичнi (семiнарськi)заняття;

• на практичних або семiнарських заняттях (письмовi контрольнi роботи

за окремими модулями, тестування, виступи);

• на консультацiях (захист iндивiдуальних завдань, перевiрка виконання

роздiлiв KYPCOBo'iр060ТИ);
. . .

• Пlд час переВlРКИ домашН1Х завдань;

• пiд час захисту KYPCOBo'iроботи;

• пiд час перевiрки звiту з практики та його захисту.

5. Пiдсумкове семестрове рейтингове оцiнювання

5.1 В KIНЦI семестру розрахову€ться загальна юльюсть балiв,

одержаних кожним студентом з навчально'i дисциплши

(iндивiдуальний рейтинг студента з навчально'i дисциплiни). За

результатами одержаних iндивiдуальних рейтингiв проводиться
. . ..'атестаЦ1Я студент1В з навчаЛЬН01 ДИСЦИПЛ1ни.
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5.2. Студенти, якi -набрали протягом семестру необхiдну КlЛЬКlсть

балiв (60 i бiльше) мають можливiсть отримати пiдсумкову оцiнку

вiдповiдно до набраного рейтингу знавчально! дисциплiни ЗГlдно з

шкалою оцiнювання (нацiональною, 100-бальною, ECTS).

5.3. У разi, коли знавчально! дисциплiни передбачений семестровий

залiк, студенти якi набрали 60 балiв i бiльше, отримують оцiнку

«зараховано», 3 5-59 балiв - «не зараховано з можливiстю повторного

складання», менше 35 балiв - «не зараховано з обов'язковим

повторним вивченням ДИСЦИПЛIНи».

5.4. Студент мае право не складати семестровий екзамен 1 отримати

пiдсумкову семестрову рейтингову оцiнку, якщо BiH виконав протягом

семестру Bci види навчально! роботи, набрав кiлькiсть балiв, яка вiдповiдае

позитивнiй (за нацiональною шкалою) пiдсумковiй семестровiй рейтинговiй

ОЦIНЦl.

5.5. Якщо знавчально! дисциплiни передбачено екзамен, студент
. ...

мае право автоматично отримати ПlДсумкову ОЦIНКУ ВlДПОВlДно до

загально"i кiлькостi балiв, отриманих за семестр або полiпшити цю

ОЦIНКУ, складаючи екзамен.

5.6. Студенти отримують пiдсумкову оцiнку з дисциплiни тiльки

У разi, коли вони набрали не менше мiнiмально'i кiлькостi балiв за
. .

кожним ЗМIСТОВИМ модулем, а також виконали 1 захистили ус!

навчальнiзавдання,передбаченiпрограмоюнавчально'iдисциплiни.

5.7. Сту денти, як! набрали протягом семестру рейтинг з

дисциплiни бiльше 35 але менше 60 балiв, тобто отримали ОЦlНКУ

«незадовlЛЬНО», зобов'язанi складати lСПИТ, (залiк). До lСПИТУ

(залiку) допускаються тiльки студенти, як! виконали i захистили Bci

обов' язковi навчальнi та iндивiдуальнi завдання.

5.8. Студенти, як! набрали протягом семестру рейтинг з

дисциплiни менше 35 балiв, не допускаються до iспиту (залiку) з

цiЕ:! дисциплiни i мають академiчну заборгованiсть, яку вони мають
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Лlквщувати за рахунок -Ti повторного вивчення протягом наступного

навчального року. Студенти, як! ПIСЛЯ повторного вивчення

ДИСЦИПЛIНИ не покращили свiй рейтинг (набрали менше 60 балiв)

вiдраховуються з Академil.

5.9. Для . .cTyдeHТlB, як! з поважних причин, пщтверджених

документально, пропустили значну частину навчальних занять в

ceMecTpi, можуть бути встановленi iндивiдуальнi графiки навчання.

TaKi графiки затверджуються проректором з навчальноi· роботи.
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